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RESUMO   

A pesquisa apresentou como tema o comportamento informacional de docentes 

do Ensino Médio, sob a perspectiva do uso dos dispositivos das redes sociais 

para a prática de pesquisa orientada às atividades de iniciação científica. 

Considerando o enunciado questionamos: como os dispositivos das redes 

sociais podem contribuir para a prática de pesquisa orientada às atividades de 

iniciação científica dos docentes do colégio da Polícia Militar do Estado da Bahia, 

Unidade Dendezeiros? Para responder à pergunta de partida, delineamos os 

objetivos da investigação, cujo objetivo geral procurou avaliar as implicações dos 

dispositivos uso das redes sociais nas práticas de pesquisa orientada às 

atividades de iniciação científica dos docentes do Colégio Polícia Militar do 

Estado da Bahia, unidade Dendezeiros, à luz do conhecimento do domínio do 

conhecimento da Ciência da Informação (CI). Para assegurar a exequibilidade 

da pesquisa, determinamos os objetivos específicos, que visaram a: a) perfilar 

os docentes que adotam dispositivos das redes sociais para caracterizar o uso 

das redes sociais como instrumento didático-metodológico de ensino; b) mapear 

os projetos de iniciação científica ativos e as respectivas redes sociais utilizadas 

no processo de procura e recuperação da informação para elaboração de 

recursos pedagógicos pelos docentes e; c) descrever mecanismos do 

comportamento informacional dos professores no processo de procura, 

recuperação e uso de conteúdos orientados às atividades da iniciação científica. 

Para cumprir os objetivos enunciados, utilizamos, na metodologia da pesquisa, 

o método de procedimento monográfico (estudo de caso), o nível de investigação 

descritivo, análise de dados adotada de natureza qualitativa e quantitativa e a 

técnica e instrumento de pesquisa correspondeu à estruturação de questionário 

eletrônico. Os resultados permitiram inferir a interferência das redes sociais no 

processo do ensino-aprendizagem, intervindo também positivamente no 

comportamento informacional dos docentes. Como considerações finais, 

destacamos a importância da efetiva utilização das redes sociais, inscritas em 

espaços tecnológicos, considerando o ambiente escolar inter-relacionado ao 

mundo da informação e, consequentemente, discutir a potencialidade das redes 

sociais. 

 

Palavras-chave: Comportamento Informacional; Educação básica; Redes 

Sociais. 
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ABSTRACT 

The research presented as a theme the informational behavior of high school 
teachers oriented to activities related to the practice of scientific research, 
associated with the teaching-learning process. Considering the statement, we 
questioned how the social network devices can contribute to the oriented 
research practices of the teachers of the Military Police College of the State of 
Bahia? To answer the starting question, we outlined the research objectives, 
whose general objective sought to evaluate the implications of the use of social 
networks in the oriented research practices of the teachers of the Military Police 
College of the State of Bahia, in the light of knowledge from the domain of 
Information Science (IC) knowledge. To ensure the feasibility of the research, we 
determined the specific objectives, which aimed to: a) profile the teachers who 
adopt social network devices to enhance the teaching-learning processes of the 
students of the analyzed institution; b) map the active scientific initiation projects 
and the respective social networks used in the process of search and retrieval of 
information by teachers and; c) describe mechanisms of informational behavior 
of teachers in the process of search, retrieval and use of content oriented to 
scientific initiation activities. For the development of the stated objectives, we 
used, in the research methodology, the monographic procedure method (case 
study), the level of investigation is descriptive, data analysis adopted a qualitative 
and quantitative nature, and the technique and instrument of research 
corresponded to the structure of an electronic questionnaire. The results allowed 
us to infer the interference of social networks in the teaching-learning process, 
also intervening positively in the informational behavior of teachers. As final 
considerations, we highlight the importance of qualifying the use of social 
networks inscribed in technological spaces, considering the school environment 
interrelated to the world of information and, consequently, discuss the potentiality 
of social networks. 
 
 
 
Keywords: Informational Behavior; Basic Education; Social networks. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa originou-se das experiências da autora, enquanto docente 

de uma escola da rede pública de ensino, na educação básica, vislumbrando o 

desenvolvimento de potencialidades para a formação do senso crítico em jovens 

pesquisadores, através da pesquisa orientada.  

As mudanças que envolvem a produção e disseminação da informação, aliadas 

à necessidade informacional, busca e acesso de conteúdo, remete-nos à 

compreensão de que a escola não poderia eximir-se de investigar e refletir sobre o 

papel do docente no binômio ensino-aprendizagem e na observância de novos 

paradigmas sobre o seu papel na construção do conhecimento. 

Observamos que as questões que envolvem o ambiente escolar, como as 

dificuldades sobre o acesso e a falta de estrutura das escolas para que os conteúdos 

sejam efetivados, têm exigido cada vez mais saberes e habilidades para tratar com a 

informação. Tal fato vem colocando a necessidade informacional numa perspectiva 

que leva o sujeito à uma permanente necessidade de busca e o uso da informação 

com responsabilidade. 

No contexto da educação básica pública, ao longo de mais de duas décadas, 

numa escola tradicional, enquanto docente do Ensino Médio, vivenciei experiências 

motivadoras, como a observação de alguns projetos de pesquisa no Colégio da Polícia 

Militar da Bahia, (CPM), mediados pela Universidade Federal da Bahia, (UFBA), tais 

como: o projeto A Ciência Arte Magia (2006) e UNEB GESTEC – Gestão e 

Tecnologias Aplicadas à Educação (2010).  

Em 2012, o Núcleo de Pesquisa em Ensino de Ciências (NUPEC), incluindo, 

também, alguns projetos junto à Secretaria de Educação, como o projeto Ciência na 

Escola, que nos incentivou a elaborar o Clube de Ciência (2016). Todas essas 

propostas foram executadas com inclusão e disseminação de pesquisas realizadas 

pelos alunos do referido colégio, com participação em eventos de Iniciação Cientifica. 

Nesse período, além de articuladora de área, atuei, também, como mediadora.  

Contudo, vivenciei questões que poderiam gerar desmotivação nessa prática 

para a pesquisa de iniciação cientifica. Muitas vezes, sentia-me decepcionada com 

questões do cotidiano pedagógico em concluir o programa e datas de avaliações, 
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sobretudo, a partir de algumas falas dos colegas de visão mais conservadora: “o 

projeto costuma trazer um ambiente de indisciplina”, “projeto dá muito trabalho”, 

“coloca o título e deixa que eles fazem tudo”, “o povo de humanas é que gosta dessas 

coisas” e “não dê a senha do Wi-Fi aos alunos”. Tais falas reforçaram uma busca, 

enquanto educadora, para respostas e tentativas de compreender o universo da 

pesquisa, a importância da pesquisa orientada, que o planejar se sobrepõe ao fazer e 

que o processo é muito mais aprendizado do que a avaliação final. 

Considerando as pontuações descritas acima, enunciamos o nosso problema 

de investigação: como os dispositivos das redes sociais podem contribuir nas práticas 

de pesquisa orientada às atividades de iniciação científica dos docentes do colégio da 

Polícia Militar do Estado da Bahia, Unidade Dendezeiros? Esse é um problema 

gerador de desafios na denominada sociedade do conhecimento e, 

consequentemente, repercute na educação perante às transformações e à 

acumulação de informações que adquirimos através da aprendizagem e/ou 

experiência ao longo das nossas vidas. 

Nessa perspectiva, pretendemos investigar a temática do Comportamento 

Informacional na Educação Básica, tendo como o contorno epistemológico o domínio 

do conhecimento do cenário da Ciência da Informação (CI) para desenvolver 

argumentações engendradas em estudos informacionais inscritos na  sociedade, 

sempre pautado no contexto da educação pública, que apresenta problemas 

angustiantes nas suas estruturas e de acesso à informação como: pouca literatura no 

campo da CI, associada à educação básica através da informação nos dispositivos 

das redes sociais, pouco investimento em tecnologias digitais, bibliotecas obsoletas, 

além da falta de computadores, conectividade e bibliotecários. 

Desta forma, essa pesquisa objetiva avaliar as implicações do uso dos 

dispositivos das redes sociais para as práticas de pesquisa orientada às atividades de 

iniciação científica dos docentes do Colégio Polícia Militar do Estado da Bahia, 

unidade Dendezeiros, à luz do conhecimento do domínio do conhecimento da Ciência 

da Informação. Quanto aos objetivos específicos da pesquisa, procuramos: a) perfilar 

os docentes que adotam dispositivos das redes sociais para caracterizar o uso das 

redes sociais como instrumento didático-metodológico de ensino; b) mapear os 

projetos de iniciação científica ativos e as respectivas redes sociais utilizadas no 

processo de procura e recuperação da informação pelos docentes na busca de 

recursos pedagógicos e; c) descrever mecanismos do comportamento informacional 
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dos professores no processo de procura, recuperação e uso de conteúdos orientados 

às atividades da iniciação científica. 

Diante de um cenário, em que a informação adentra e circula nas redes sociais, 

e com o inevitável uso das tecnologias da comunicação no contexto educacional, 

entendemos a emergência em identificar as estruturas comportamentais dos docentes 

na reavaliação da sua práxis pedagógica-metodológica para o desenvolvimento, de 

forma efetiva, da investigação na pesquisa na Educação Básica. 

 Os resultados permitiram inferir a interferência das redes sociais no processo 

do ensino-aprendizagem, intervindo também, positivamente, no comportamento 

informacional dos docentes. Como considerações finais, destacamos a importância 

da efetiva utilização das redes sociais, inscritas em espaços tecnológicos, 

considerando o ambiente escolar inter-relacionado ao mundo da informação e, 

consequentemente, discutir a potencialidade das redes sociais. Assim, nessa seção, 

evidenciamos a relevância de qualificar o uso das redes sociais, a partir de ambientes 

que operacionalizam elementos tecnológicos, como o ambiente escolar inter-

relacionado ao mundo da informação. 
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2 O COMPORTAMENTO INFORMACIONAL HUMANO 

 

As pesquisas voltadas para o comportamento informacional relacionam-se a:  

[...] comunicação pessoal e presencial, assim como a recepção passiva de 
informação, como a que é transmitida ao público quando este assiste aos 
comerciais da televisão sem qualquer intenção específica em relação à 
informação fornecida. (WILSON, 2000, p.6). 

 

 A partir da década de 1980, já existiam estudos que percebiam o usuário como 

centro das atividades. Conseguinte, ocorre uma mudança em relação à abordagem 

centrada no sistema para uma abordagem centrada no usuário: em grande parte, 

devido à automação das tarefas documentárias. Em geral, é atribuído ao sujeito papel 

fundamental de significação da informação e na construção de conhecimento, 

desenvolvendo-se diferentes perspectivas de abordagem do comportamento 

informacional sem desconsiderar variáveis contextuais, cognitivas, emocionais, 

afetivas entre outras. 

O primeiro conceito do Comportamento Informacional desenvolvido por 

Thomas Wilson, tem início no final da década de 90, referindo-se sobre acesso, uso e 

compartilhamento da informação, a partir de uma necessidade de informação e da 

clareza de como o sujeito percebe que necessita da informação. Logo, a nomenclatura 

“Comportamento informacional” veio a ser introduzida e utilizada para ampliar o 

debate associado aos termos “busca”, “uso” e “necessidades” de informação”. 

Para Wilson (1999), o Comportamento Informacional possui um caráter 

subjetivo relacionado à motivação de cada pessoa. A necessidade é psicológica e 

impulsionada pelo estado mental do indivíduo. Nesse sentido, se antes os estudos do 

comportamento informacional eram mais voltados à uma perspectiva de que os 

usuários interagiam apenas com os sistemas, atualmente, nos interessa o modo de 

como esses buscam e usam a informação. 

Ainda, Wilson (1999) sugere uma organização dos estudos, tendo como base 

sua abrangência e complexidade na perspectiva do Comportamento Informacional, a 

partir de uma série de campos integrados, na qual o comportamento de uso e a busca 

de informação no sistema de informação são subcampos do comportamento 

informacional. 

 Nesse sentido, entende-se que o comportamento informacional é todo 

comportamento humano relacionado às fontes e canais de informação, incluindo a 

busca ativa e passiva de informação e o uso da informação (WILSON, 2000), cujo 
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foco está centrado no estudo de usuários da informação, relacionado à sua 

necessidade, que se manifesta no instante em que o indivíduo percebe que as 

informações colocadas por ele tornam-se insuficientes para a resolução de problemas 

e/ou alguma tarefa. Isto é, sua busca consiste em identificar as fontes de consulta que 

levarão à conquista de seus objetivos e, por fim, seu uso que se constitui na aplicação 

da informação encontrada. 

Assim, a necessidade de uma investigação mais ampla acerca de como o 

usuário lida com a informação permitiu a construção do conceito de “comportamento 

informacional”, que passou a orientar vários estudos na área de Ciência da 

Informação: 

[...] a necessidade de informação não é a primeira necessidade, mas uma 
necessidade secundária que surge além das necessidades de um tipo mais 
básico; e segundo, que no esforço para descobrir a informação para 
satisfazer a necessidade, é provável que o indivíduo encontre barreiras de 
diferentes tipos. (WILSON, 1999, p. 6). 

 

Conforme Wilson (2000), o comportamento informacional inclui a comunicação 

pessoal e presencial, assim como a recepção passiva de informação, que é 

transmitida ao público quando esse assiste aos comerciais da televisão sem qualquer 

intenção específica em relação à informação fornecida. 

 Já a abordagem “centrada no usuário” (WILSON, 2000), parte de uma 

perspectiva psicológica do sujeito, das interferências ou influências que os atributos 

individuais e as motivações psicológicas exercem no comportamento informacional. 

Para Wilson (2000), vai além da mudança do foco central da abordagem, ocorre de 

forma conjunta a partir das mudanças do uso de métodos quantitativos para métodos 

qualitativos.  

A partir de estudos realizados em diferentes campos, como CI, Psicologia, 

Comunicação Social, Inovação e Pesquisa do consumidor, Wilson (1999) apresenta 

um modelo de busca de informações tendo a pessoa em contexto como foco das 

necessidades de informação (Figura 1). 

 

 

 

 

 

Figura 1: Campo do Comportamento Informacional 
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Fonte: Wilson (1999, p.63) 

 

Segundo Wilson (1999), o Comportamento Informacional inclui no seu campo 

de estudo três elementos básicos: a necessidade de informação, o processo de busca 

da informação e o uso da informação. No primeiro modelo apresentado, a pretensão 

por informação surge a partir de uma necessidade humana, inerente ao indivíduo. O 

desejo de satisfazer essa necessidade é o que desperta a procura (WILSON, 1999), 

a qual é externalizada como demandas, que podem ou não ser atendidas por um 

sistema ou outras fontes de informação. 

Ainda, podemos observar a partir deste modelo, como a busca por informação 

não ocorre apenas dentro de sistemas conhecidos ou de fontes tradicionais, como 

bibliotecas ou centros de informação; essa procura pode dar-se em outros ambientes 

que não têm como finalidade principal ofertar informação. Observa-se isso, quando se 

busca informações em ambientes como mercados, conhecimento popular ou mesmo 

no professor, ou seja, meios em que a interação propõe informação.  

Quanto ao uso da informação, Wilson (1999) afirma estar condicionado ao 

sucesso obtido na busca, isto é, se a tentativa de encontrar a informação for bem-

sucedida, o usuário poderá fazer uso desse dado, caso haja um fracasso nesta busca, 

o processo para, sendo necessário refazer todo o procedimento. Dessa forma, o 

Comportamento Informacional é a integralidade ou conduta do ser humano na busca 

da informação, intencional ou não intencional. 

Além disso, Wilson (2000) propôs quatro definições para o Comportamento 

Informacional:  

Comportamento 
Informacional

Comportamento de 
busca da Informação

Comportamento de 
busca em sistema de 

informação
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1. Comportamento informacional: a totalidade do comportamento humano 

em relação ao uso de fontes e canais de informação, incluindo a busca 

da informação passiva ou ativa;  

2. Comportamento de busca da informação: a atividade ou ação de buscar 

informação em consequência da necessidade de atingir um objetivo;  

3. Comportamento de pesquisa da informação: o nível micro do 

comportamento, em que o indivíduo interage com sistemas de 

informação de todos os tipos;  

4. Comportamento de uso da informação: constitui o conjunto dos atos 

físicos e mentais e envolve a incorporação da nova informação aos 

conhecimentos prévios do indivíduo. 

Nesse sentido, vão surgindo mais estudos e conceitos no campo da CI, logo, 

na seção subsequente iremos abordar alguns conceitos e correntes contemporâneas 

acerca da temática e daremos continuidade às discussões mais recentes do 

Comportamento Informacional pós Thomas Wilson.  

Segundo alguns pesquisadores da Ciência da Informação (CI), considera-se 

que o objeto dessa análise merece mais estudos, seja em razão de não se possuir 

definição aceitável ou comum entre os pesquisadores, por sua aplicação, ou mesmo 

por existir uma multiplicidade de caminhos metodológicos aplicados ao estudo desse 

fenômeno. 

2.1 “ESTADO DA ARTE” DO CONCEITO DE COMPORTAMENTO 
INFORMACIONAL HUMANO 

  

A partir de Thomas Wilson (2000), alguns teóricos desenvolveram diversos 

estudos sobre o Comportamento Informacional, o que demonstra uma crescente 

relevância dada a teoria e as discussões ao longo das últimas décadas.  

O termo "Comportamento Informacional", na primeira década de 2000, 

substituiu o termo “Necessidades e Uso da informação”, anteriormente utilizado nos 

estudos com abordagens de busca e uso da informação. A partir da mudança 

processual nos conceitos dos “estudos de usuários” abrangendo-os para “estudos de 

Comportamento Informacional”, demonstra-se a necessidade de se compreender os 

processos em uma perspectiva mais ampla. 

Com o desenvolvimento dos estudos norteados pela estrutura conceitual, a 

partir dos paradigmas centrados no indivíduo, Case (2006) propôs outra revisão na 
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análise dos conteúdos. Para ele, é a noção de interação com um conjunto potencial 

de Comportamento Informacional que deve ser compreendido de modo mais amplo, 

e as pesquisas mais estritas devem ser inseridas como subtópicos, fontes que podem 

indicar os interesses e as necessidades de informação.  

Para Oddone (2007), a necessidade de informação é uma condição objetiva, 

indicando que é a relação que existe entre a informação e a finalidade dessa 

informação para o indivíduo. Nesse sentido, a falta de uma informação não significa 

que o indivíduo precise dela, e mesmo em situações onde haja a precisão de 

informação, a obtenção da mesma não quer dizer que a demanda tenha sido atendida. 

Para a autora, o Comportamento Informacional está relacionado à busca, ao uso e ao 

manejo de informações e fontes para satisfazer a determinadas necessidades.  

Para Araújo (2013), os usuários são indivíduos compostos por necessidades 

cognitivas, inseridos em um ambiente político, econômico e social que influenciam na 

necessidade de informação. Tal necessidade é identificada quando o indivíduo 

percebe que seus conhecimentos sobre determinado assunto se encontram 

insuficientes para lidar com incertezas, conflitos ou demandas surgidas em sua área 

de estudo ou trabalho.  Segundo Araújo (2013), a novidade desses estudos é que o 

foco não residia mais na interação do usuário com uma instituição específica 

(biblioteca) mas, sim, o estudo de uma série de ações dos usuários, isto é, suas 

buscas e consultas junto a bibliotecas, museus, centros de comunicação, arquivos e 

até mesmo junto a outros usuários. 

Podemos concluir que o Comportamento Informacional pode ser percebido 

através de um mecanismo natural inerente ao ser humano, enquanto sujeito sociável 

e produtor de conhecimento nas interações que estabelece, e enquanto sujeito 

informacional nas ações de busca, uso e transferência de informação. 

Nessa linha de pensamento, um dos desafios dos pesquisadores da ciência da 

informação é gerar conhecimento que possa ser utilizado em prol da conscientização, 

da educação e da construção da cidadania com o uso desse saber, com vistas a um 

mundo sustentável, ético e viável.  

No que se refere ao Comportamento Informacional, o uso da informação, 

normalmente é especifico para a educação, pois compreende a forma como se 

transforma a informação em conhecimento. Contudo, se o processo é natural, a 

aprendizagem humana consiste em gerenciar e usar as informações de forma mais 

eficaz caso haja sistematização e ensino desse conhecimento, isto é, se os sujeitos 
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forem letrados informacionalmente. Nas subseções seguintes, pretendemos abordar 

essa temática, no sentido de compreendermos melhor essas questões.  

2.2 O COMPORTAMENTO INFORMACIONAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA    

 
 Na perspectiva da definição do Comportamento Informacional, os profissionais 

da Educação Básica são compreendidos como usuários de informação, no sentido em 

que esse comportamento é condicionado por necessidades de busca de conteúdo, 

enquanto recurso didáticos ou mesmo para uma aprendizagem significativa. 

  Assim, torna-se relevante abordar a questão do Comportamento 

Informacional na Educação Básica, pois a partir de uma reflexão sobre os significados 

e ações empregados nos espaços educativos é possível lidar com mais clareza com 

as questões relacionadas à aplicação, principalmente, no que diz respeito ao 

paradigma social pelo qual a práxis educativa tem passado para se adaptar às 

tecnologias da informação e comunicação (TIC).  

Segundo Demo (2013), as preocupações com a educação devem fazer parte 

da vida do sujeito ativo e dinâmico que exige e atua como transformador da sociedade, 

haja vista que é por meio da educação que o indivíduo terá condições de compreender 

e de situar-se na sociedade como cidadão participativo e responsável  

Muitas são as mudanças que ocorrem na Educação Básica, desde a 

Constituição de 1988. No capítulo próprio da educação, criaram-se as condições para 

que a Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), assumisse 

esse conceito já no § único do art. 11 ao assinalar a possibilidade de o Estado e os 

municípios se constituírem como um sistema único de educação básica.  

Na Constituição Federal de 19881, o conceito de educação básica é definido no 

art. 21 como um nível da educação nacional e que congrega, articuladamente, as três 

etapas que estão sob esse conceito: a educação no ensino infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio. Já o art. 22 estabelece os fins da educação básica que 

tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores.  

 
1 O artigo 205 da Constituição Federal de 1988: " A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho". 
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A educação básica torna-se, dentro do art. 4º da LDB, um direito do cidadão à 

educação e um dever do Estado em atendê-lo mediante oferta qualificada. No seu 

sentido mais amplo, educação significa o meio em que os hábitos, costumes e valores 

de uma comunidade são transferidos de uma geração para a geração, formando-se 

através de situações presenciadas e experiências vividas por cada indivíduo ao longo 

de sua vida.  

Em 1996, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), cuja base foi 

desenvolvida pelo Governo Federal, na qual educadores encontram referências para 

preparar suas aulas em todas as disciplinas e séries escolares: 

Art. 210. “Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 
maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais 
e artísticos, nacionais e regionais”, a exemplo dos parágrafos: 

• § 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina 
dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental: 

• § 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua 
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de 
suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. (PCN, 1996) 
 

Por volta do ano de 2010, no âmbito das discussões política e sócio educativa, 

dentre elas a evasão escolar e baixos índices de aprendizagem diagnosticados pelo 

Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEP),2 surgiu a necessidade de se elaborar 

um documento unificado, a Base Nacional Curricular (BNCC),3 com a sua primeira 

versão em 2015 e finalizada em 2018, definia-se o que ensinar nas escolas. 

Assim, no ano de 2018, o Ministério da Educação, no sentido de reorganizar e 

atualizar o currículo que até então vigorava, homologa a BNCC, com a finalidade de 

nortear educadores e instituições de ensino sobre os conhecimentos considerados 

essenciais e indispensáveis ao desenvolvimento das crianças e jovens. A BNCC 

propõe estratégias, conceitos e situações que devem ser trabalhadas em cada fase 

da educação básica, como é o caso das competências gerais da educação.  

 
2 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB - O Ideb foi criado INEP em 2007, em uma 
escala de zero a dez. Sintetiza dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: 
aprovação e média de desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática. O indicador 
é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de 
desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb e a Prova Brasil. 
 
3 BNCC [...] é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo 
de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 
modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem 
e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). 

  

https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/bncc-conheca-as-10-competencias-gerais-da-educacao-basica
http://portal.inep.gov.br/web/guest/ideb
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Na BNCC, a educação deve ter como foco todas as dimensões do ser humano 

e deve ser compreendida como um processo feito com as pessoas juntas, 

organizadas a partir de seu contexto de vida e definindo aquilo que é importante a ser 

aprendido e como se pode aprender.  

Um outro aspecto relevante na nova BNCC é a questão das competências, 

aliadas às habilidades de saber aplicar aquele conhecimento na sociedade. Na BNCC, 

a visão recai sobre quais características em seres humanos queremos formar. Para 

tanto, elaborou-se dez competências gerais, que devem ser acima de tudo o que se 

faz ao longo da Educação Básica, tudo que se aprende desde a educação infantil até 

o ensino médio, gerando o desenvolvimento dos estudantes. São as competências: 

1. Desenvolver a capacidade dos alunos a valorizarem e usarem o conhecimento 

sobre o mundo físico, social e ambiental para que eles possam entender melhor 

a realidade e intervir e, ao mesmo tempo, aprender para a vida toda; 

2. Ver com o pensamento científico e crítico, dando-lhes a capacidade de 

investigar a realidade, os fenômenos, as coisas da vida, mas sempre com a 

possibilidade de questionar e de ter criticidade, isto é, não só absorver o 

conhecimento; 

3. Atribuir a capacidade dos estudantes fluírem e também produzirem arte e 

cultura, nesse sentido, trazer a dimensão do abstrato, da sensibilidade, do 

sentimento de pertencimento apropriado às manifestações das raízes e 

adentrar por outros universos de outras culturas, abrindo espaço para a 

diversidade; 

4. Desenvolver a comunicação, capacidade muito demandada pela sociedade, 

tendo em vista os problemas de comunicação atuais na sociedade. Tal 

competência aborda a capacidade das pessoas se comunicarem e dialogarem 

em múltiplas linguagens e plataformas, a fim de promover o entendimento 

mútuo; 

5. Proporcionar a cultura digital, ligada à capacidade dos estudantes 

compreenderem o mundo digital, mediado pelas tecnologias. Além disso, 

compreender e fazer o uso ético, significativo, reflexivo dessas tecnologias, 

tanto para se comunicar, buscar informação, como para criar soluções para 

serem autores, para se empoderarem, evitando a exclusão dos processos 

sociais e econômicos; 
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6. Desenvolver a argumentação, que é a capacidade dos estudantes defenderem 

suas ideias e opiniões com base em evidências, em dados. Essa competência 

visa proporcionar aos estudantes a habilidade de negociar, discutir e resolver 

conflitos de opiniões controversas, de forma ética. 

7. Trazer o conhecimento e o autocuidado, permitindo que os estudantes da 

Educação Básica possam realmente conhecer suas fragilidades, suas 

potências, isto é, possam praticar o autoconhecimento; 

8. Produzir a alteridade, o ser com o outro, ser capaz de considerar o ponto de 

vista e sentimentos do outro, podendo, assim, realizar com outro e, ao mesmo 

tempo, construir coisas juntos, saber trabalhar em equipe; 

9. Criar a responsabilidade e a cidadania, que tem a ver com a minha relação com 

o mundo. Essa competência visa desenvolver a capacidade dos estudantes 

compreenderem as grandes questões sociais, políticas e econômicas, assim 

como os grandes temas da humanidade e poderem agir diante disso. 

As estratégias do Plano Nacional da Educação, O PNE4 juntamente com a 

BNCC articulam melhor as diferentes disciplinas, além de fornecer currículos flexíveis, 

ocupando em torno de 60% do que deve ser ensinado nas escolas do Estado e 

Município, sendo os 40% restantes os demais conteúdos curriculares, obrigatórios e 

outros de escolha do aluno. 

Todas essas transformações, segundo o PNE, dialogam com a alteração da 

LDB para a Lei de Reforma do Novo Ensino Médio5, na garantia dos direitos para uma 

aprendizagem comum a todos os alunos e da necessidade de expansão das 

matriculas para o ensino público e ensino médio integrado à educação profissional. 

Na BNCC do Ensino Médio, as disciplinas estão organizadas por áreas do 

conhecimento (Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas), 

com a finalidade de integrar dois ou mais componentes do currículo BNCC (2017). Os 

itinerários formativos possibilitam opções de escolha aos estudantes e podem ser 

estruturados com foco em uma área do conhecimento, na formação técnica e 

 
4 O Plano Nacional de Educação (PNE) é uma lei brasileira que estabelece diretrizes e metas 
para o desenvolvimento nacional, estadual e municipal da educação. O Plano vincula os entes 
federativos às suas medidas, e os obriga a tomar medidas próprias para alcançar as metas 
previstas. 
 
5 A Lei nº 13.415/2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu uma 
mudança na estrutura do ensino médio, 
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profissional e também na mobilização de competências e habilidades de diferentes 

áreas, compondo itinerários integrados. 

O Ministério da Educação concedeu o prazo de cinco anos para adaptação das 

escolas às novas mudanças. Diante disso, os desafios são inúmeros e urgentes como: 

implantação dos novos currículos; formação e continuidade dos professores; falta de 

recursos tecnológicos e material didático; adequação dos Projetos Políticos 

Pedagógicos (PPP); reflexão sobre a identidade da instituição; integração das 

características regionais ao currículo e, principalmente, alinhamento das visões 

ideológicas que permeiam a educação no Brasil e que impactam a escolha curricular. 

Embora ideologias e os seus impactos políticos na educação não fazem parte 

dos objetivos desta pesquisa, faz-se importante ressaltar as visões ideológicas a partir 

da década de 90, relacionadas às competências da BNCC: a ideologia neoliberal e a 

ideologia progressista. Na ideologia neoliberal, a função é preparar o cidadão para o 

trabalho, ou seja, criar um indivíduo ativo e proativo, flexível e adaptável em uma 

sociedade marcada pela revolução tecnológico-científica, em que a centralidade do 

processo produtivo está no conhecimento e, portanto, também na educação. A 

ideologia progressista consiste em formar o cidadão por meio da pesquisa e da 

Ciência. Nela, o sujeito é capaz de atuar na sociedade de modo a ampliar a 

democracia, construindo sua própria história.  

Nesse contexto da Educação Básica, aliado à pesquisa e a Ciência, em que o 

aprendizado deve ser um processo que vai além do senso comum, preocupado com 

uma educação de qualidade e uma formação mais completa aos estudantes 

brasileiros, desenvolvemos a subseção seguinte. 

2.3   O COMPORTAMENTO INFORMACIONAL E A EDUCAÇÃO BÁSICA NA 
PESQUISA. 

 
Na presente subseção, pretendemos verificar as inter-relações do 

Comportamento Informacional com os processos de ensino-aprendizagem, a partir 

das configurações da pesquisa de Iniciação Científica na Educação Básica. No 

desenvolvimento dos nossos estudos, procuramos estabelecer os elos entre essas 

respectivas áreas e os impactos das mesmas para a sociedade do conhecimento, a 

partir dos conceitos do Comportamento Informacional, alinhados à concepção dos 

estudos de usuários. 
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Acredita-se que o papel desafiador para a educação é permitir a emancipação 

dos indivíduos na sociedade, de modo a conferir-lhes a capacidade de buscar as 

informações de que necessitam para complementar, continuamente, suas formações. 

Segundo Freire (1996), o conhecimento liberta o ser humano e não há forma 

mais interessante de fazer isso do que por intermédio de um bom diálogo, no qual se 

possa utilizar uma educação que assista o educando para ser autônomo, 

problematizador, reflexivo e a partir disso, fazer com que ele transforme o seu mundo. 

Por volta dos anos 50, com o surgimento das Ciências Cognitivas (CC), muitas 

pesquisas científicas se desenvolveram a partir dessa teoria, a fim de explicar muitos 

aspectos do comportamento humano. Embora os estudos das CC, geralmente, se 

relacionem ao conhecimento-razão, muitos aspectos do comportamento humano 

foram explicados de forma cientifica através dos trabalhos desenvolvidos por essa 

teoria.  As CC, também conhecidas como comportamentalistas, são objeto de estudo 

da área da Psicologia e procuram responder questões como: por que repetimos 

determinado comportamento? De que forma o meio social influência nossa conduta? 

Quais os fatores que favorecem a aprendizagem? Enfim, através da assimilação de 

novas experiências, criar representações do mundo que vivenciamos. 

Na CI, as CC se atêm aos estudos dos processos de tratamento de informação, 

através da percepção, transformação, armazenamento, recuperação e utilização; e o 

estudo das formas como se sistematizam as representações dessas atividades. 

Entretanto, a partir de 1980, surge a perspectiva de compreensão do ser 

humano e de como ele interage com o mundo; o conhecimento como processo em 

construção, que depende do sujeito e suas interações com a nova informação, com 

suas experiências de interpretação. Assim, a ciência assume novos significados e o 

pesquisador vivencia um processo contínuo e independente de busca de informação. 

Nos finais da década de 80, ocorrem importantes mudanças no paradigma 

cientifico, na forma de perceber o mundo de maneira mais ampla, mais global e 

multifacetada, o que leva a outros questionamentos. Entre as mais significativas, 

destacamos a amplitude de técnicas e a forma de ver a ciência com características 

menos reducionistas. 

No início do século XX, a ciência behaviorista se ramificou em algumas 

vertentes que defendiam ideias com certa semelhança e também divergências, dentre 

elas a mais conhecida pelo seu fundador John Broadus Watson que é a do 

behaviorismo metodológico e a do behaviorismo radical Burrhus Frederic Skinner. 
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O Behaviorismo Metodológico (BM), desenvolvido em 1913, tinha como 

interesse o comportamento-reflexo, que pode ser definido como se os pensamentos 

e as emoções fossem algo que não poderiam ser estudados, pois não poderiam ser 

observados. Em 1945, o Behaviorismo Radical de Skinner (BR), desenvolvido a partir 

da ideia do comportamento operante, diferenciou-se do metodológico, pois não 

excluía o pensamento e as emoções. Para o BR, primeiramente, o organismo emite 

um comportamento operante e, a partir disso, são geradas consequências 

reforçadoras, as chances do comportamento se repetir são reforçadas pelas 

consequências reforçadoras. Apesar da teoria Behaviorista ser ainda muito utilizada 

pelos demais estudiosos, a partir da década de 1990 foi cedendo lugar a uma outra 

teoria de ensino, o construtivismo. 

 A corrente construtivista considera os estados mentais do indivíduo e tem 

como ponto principal, no processo de aprendizagem, aquele que aprende e não 

aquele que ensina. O estudante interage com os objetos e, a partir disso é que se dá 

a aprendizagem, ele constrói concepções, hipóteses e soluções para os problemas. 

O construtivismo foi a corrente pedagógica que norteou as inquietações para a 

compreensão da teoria do conhecimento na educação. 

Outra teoria muito importante para as questões relacionadas aos temas dentro 

da ciência e a educação, é a teoria da complexidade. Segundo Morin (2003), a teoria 

da complexidade trabalha com o conceito do ser vivo instável e imprevisível, mais 

aberto e criativo, tendo uma imagem inovadora da natureza e da sociedade, que está 

contida no conceito da transdisciplinaridade. 

Morin (2003) elaborou algumas reflexões sobre a educação que fazem parte 

das teorias pedagógicas contemporâneas, abalizadas como a dita teoria da 

complexidade. Nela, o principal objetivo da educação é o conhecimento amplo, que 

parte de um estado de valorização das formas de percepção do sujeito como um todo, 

em todos os aspectos que o envolve, não apenas como um ser fragmentado em 

partes, em disciplinas. 

Segundo Morin (2003), a teoria da complexidade discute a importância de 

ligação entre os conhecimentos e os saberes, em que o conhecimento não é isolado, 

mas todos estão conectados entre si e devem ter uma visão do todo. Para ele, as 

disciplinas precisam ser estruturadas como parte de um todo e a educação não pode 

eliminar as contradições e desordem, assim, estabelece correlações entre saberes e 

complexidade de vida e deve preparar o educando para o futuro.  
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Morin (2003), a partir dessa teoria, coloca-se contra o reducionismo e a favor 

do complexo, condição essa quando componentes que constituem um todo, como o 

econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico são 

inseparáveis e existe um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre as 

partes do todo, o todo e as partes. 

Dessa maneira, a educação é compreendida como um processo feito com as 

pessoas juntas, organizadas a partir de seu contexto de vida e definindo aquilo que é 

importante a ser aprendido e como se pode aprender. Dessa maneira, a educação é 

conquistadora e triunfante, pois é transformadora e faz parte de um universo de 

interação social que ocorre na construção do conhecimento. 

Na Educação Básica, em se tratando de pesquisa de Iniciação Cientifica, 

tornou-se oportuno entender seus impactos no processo do ensino-aprendizagem, 

tomando como parâmetro o papel do docente, enquanto mediador da informação 

neste processo. Partindo da afirmativa de Demo (2004): 

[...] O mínimo que se exige é que cada professor elabore com mão própria a 
matéria que ministra, tal elaboração propende a ser uma síntese que poderá 
ser barata, se for reprodutiva, mas poderá ser criativa, se acolher tonalidade 
própria reconstrutiva (DEMO, 2004, p.144). 

 

Para uma reflexão ainda mais investigativa, fez-se necessário que se pense 

num cotidiano escolar, sobre a sua especificidade, seus limites, sua força e suas 

fragilidades. “Ou, ainda, podemos perguntar se no campo da educação se pode 

apostar que a análise, a pesquisa e a reflexão vão fortalecer o campo e transformar a 

ação” (GATTI, 2012, p. 22). Percebemos que a educação deve ser entendida num 

contexto muito mais amplo que os métodos de ensino tradicionais, e os processos que 

envolvem a construção do conhecimento precisam ser observados com foco a romper 

com uma educação tradicional e fomentar a busca de um ensino diferente através da 

pesquisa.  

Além disso, deve-se questionar como a pesquisa realizada pode colaborar com 

o aperfeiçoamento e com a qualidade da educação. Sabemos das inúmeras 

dificuldades e desafios enfrentados pelos docentes, no que tange às ambiguidades 

dos mais variados estudos em educação, como a falta de um modelo seguro de 

investigação, a necessidade de desenvolver trabalhos dentro das escolas no contato 

contínuo com os sujeitos participantes da pesquisa. 

Sobre a aprendizagem, Demo (2000) afirma: 
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[...] Professores que não são livres para construir suas próprias atividades, 
pesquisar e engajar-se em aprendizagem significativa, assumir riscos, tomar 
decisões e assessorar sua própria competência serão incapazes de criar tais 
possibilidades para os estudantes (DEMO, 2000, p.56). 

 

Contudo, se tomarmos como parâmetros o processo da pesquisa de Iniciação 

Cientifica, na Educação básica, percebemos que ele traz um primeiro olhar 

investigativo e de curiosidade, e toda essa construção teórica, transformando-se em 

algo muito maior que é o encantamento pela aprendizagem. Sobre o conhecimento 

cientifico, Freire (1983b) disserta: 

[...] Se o conhecimento científico é a elaboração de um pensamento rigoroso 
não podem prescindir de sua matriz problematizadora, a apreensão deste 
conhecimento científico e do rigor deste pensamento filosófico não pode 
prescindir igualmente da problematização que deve ser feita em torno do 
próprio saber que o educando deve incorporar (FREIRE, 1983b, p.54). 

 

Um outro aspecto de maior relevância na pesquisa relaciona-se à procura do 

material investigado, seja no livro ou fontes dadas. Na educação básica, muitas vezes, 

os discentes reproduzem, sem muita criticidade, a regra de receber coisas prontas ou 

reproduzir um material existente. Atualmente, existem múltiplas fontes de 

investigação, em que o conhecimento está disponível, transmitido no sistema cultural 

dominante, tais como, mídias, universidades, institutos de pesquisa, escolas, 

computadores e bancos de dados. Logo, com os avanços da informática e da 

instrumentação eletrônica geral, esse acervo está cada vez mais acessível, o que 

aumenta a responsabilidade em relação ao acesso à informação. 

Quanto à questão da pesquisa escolar, percebemos, frequentemente, um 

despreparo por parte dos discentes, principalmente, quando se deparam com o 

excesso de informações ou muitos sites com o mesmo conteúdo na internet. São 

muitos os obstáculos na pesquisa pelos estudantes, embora muitos se esforcem, 

ainda encontram-se numa situação, em que as informações lhes são estranhas. 

Assim, a pesquisa orientada, enquanto ferramenta pedagógica mediada, 

proporciona na prática um desenvolver da habilidade central, que é a capacidade de 

elaboração própria ou de formulação pessoal que determina o sujeito capaz de 

produzir conhecimento. Concomitantemente, propõe-se que essas capacidades 

críticas tenham aplicação significativa para vida além da sala, tornando uma 

percepção própria em relação a tudo que se faz e a tudo que se desenvolve. 

Para Demo (2006), o ato de pesquisar é um princípio científico e educativo e 

faz parte da construção do conhecimento como método, por ser uma ferramenta de 
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pesquisa abrangente quanto à multiplicidade de áreas, objetos e características muito 

diversificados. Assim, oferece uma abundância de fatores e elementos, como afirma 

o autor: 

[...] Pesquisa como princípio científico e educativo faz parte de todo processo 
emancipatório, no qual se constrói o sujeito histórico autossuficiente, crítico e 
autocrítico, participante e capaz de reagir contra a situação de objeto e de 
não cultivar o outro como objeto. Pesquisa como diálogo é processo cotidiano 
integrante do ritmo de vida, produto e motivo de interesses sociais em 
confronto, base da aprendizagem que não se restrinja a mera reprodução; na 
acepção mais simples, pode significar conhecer, saber, informar-se para 
sobreviver, para enfrentar a vida de modo consciente. (DEMO, 2006. p.42- 
43).  

 
Ainda, sobre o conhecimento científico, Freire (2002) afirma: 

[...] mais que organizar e processar conhecimento científico, como antes dos 
primórdios da ciência da informação, será importante prover seu acesso 
público através das mais diversas formas e dos mais diversos canais de 
comunicação, de maneira que essa nova força de produção social possa 
estar ao alcance dos seus usuários potenciais. (FREIRE, 2002, p.11). 

 

A pesquisa de Iniciação Cientifica, na Educação Básica, se constitui como uma 

ferramenta muito importante de aprendizagem, tendo em vista que proporciona aos 

estudantes, além de aprimorar e despertar o espírito investigativo, todo o processo 

que decorre da busca através de fontes de informação para se chegar a um 

conhecimento de valor. 

Na possibilidade de estabelecer um marco de conceitos, nas próximas 

subseções, procura-se entender o Comportamento Informacional na Educação Básica 

e nos dispositivos das redes sociais. 

 

2.4 A EDUCAÇÃO BÁSICA E OS DISPOSITIVOS DAS REDES SOCIAIS 

 

No tocante ao avanço das telecomunicações, em especial, destacam-se as 

redes sociais, que passaram a fazer parte do cotidiano da vida das pessoas e tem 

aumentado de forma considerável a produção, o acesso e o compartilhamento de 

informação. Dentre outras características que as tornam atraentes, está o fácil acesso 

e o alcance geográfico das informações disponibilizadas pelas redes sociais. 

Atualmente, a comunicação, no espaço virtual, exerce um papel de relevância 

para a dinâmica de mudanças na educação, tanto na necessidade de informação, 

quanto na ampliação do conhecimento e fortalecimento de uma visão crítica. No 

ambiente complexo das redes sociais, de grande fluxo comunicacional, observamos 
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que todos participam ou assumem o papel de receptores, de produtores e difusores 

de informações, embora não tenham a real dimensão do alcance de suas ações. 

Castells (2000) destaca o paradigma tecnológico, baseado nas tecnologias de 

comunicação e informação e no surgimento da internet, que ocasionou uma 

transformação estrutural na sociedade, denominada “Sociedade em Rede”. Para o 

autor, quanto à inovação da tecnologia da informação, as redes sociais são o meio 

pelo qual muitos indivíduos se expressam. 

A escola precisa ficar atenta às mudanças no cenário educacional, tendo em 

vista que as interações e trocas de informações têm se intensificado ainda mais nessa 

era digital. Sob uma perspectiva reflexiva, a partir da utilização das redes sociais na 

prática pedagógica, torna-se importante pensar, em especifico, os dispositivos em 

redes sociais como um recurso para a formação do professor e para a elaboração de 

estratégias de ensino e aprendizagem.  

Marteleto (2007), sobre as redes sociais afirma: 

[...] apresentam uma “terceridade” na composição dos elos sociais que, vista 
pelos ângulos teórico e metodológico das perguntas de pesquisa, pode levar 
à construção teórico-prática de um “terceiro conhecimento”, que envolve 
sujeitos coletivos nos processos de apropriação social dos sentidos e dos 
dispositivos informacionais. (MARTELETO, 2007, p. 2) 
 

Segundo Marteleto (2010), as redes sociais conceituam-se como o símbolo da 

construção das relações humanas na web e se configuram por meio de aplicativos e 

sites que permitem relações por meio de interações virtuais.   O sujeito enquanto ser 

social, durante sua vida, interage em vários ambientes: na família, na escola, na 

comunidade em que vive, estabelecendo um circuito de redes na sociedade. Nas 

redes sociais, o sujeito exerce um papel que nas inter-relações sociais vão formando 

configurações diferenciadas de rede. As redes sociais, segundo Marteleto (2001, 

p.72), representam “[...] um conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e 

recursos em torno de valores e interesses compartilhados. 

Assim, para Lorenzo (2011), nas instituições de ensino, para que se possa 

usufruir desta ferramenta para otimizar o processo ensino-aprendizagem, é preciso 

que as redes sociais sejam melhor exploradas através do planejamento de uso com 

critérios, ética e responsabilidade. 

Sobre as redes sociais, Lorenzo (2013) declara: 

A rede social é uma das formas de representação dos relacionamentos 
afetivos ou profissionais dos seres entre si, em forma de rede ou comunidade. 
Ela pode ser responsável pelo compartilhamento de ideias, informações e 
interesses. (LORENZO, 2013, p. 20). 
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Para o autor, através das redes sociais, torna-se possível compartilhar 

informações no processo de construção da aprendizagem: 

[...] com a utilização de um espaço de colaboração, como redes sociais, o 
professor por sua vez terá a oportunidade de verificar aspectos muitas vezes 
difíceis de serem identificados em uma sala de aula”, nesse contexto, as 
aplicações das redes sociais na educação se tornaram úteis ferramentas para 
o processo de ensino e aprendizagem. (LORENZO, 2013, p. 30) 

 

Um outro aspecto importante dos dispositivos em redes sociais no cotidiano 

das instituições de ensino, relaciona-se ao acesso à internet, que, geralmente, é 

bloqueado para os alunos, pois, embora seja um saber que o discente domina, torna-

se um grande concorrente da atenção na sala de aula. 

Segundo Moran (2005), as escolas estão presas aos modelos tradicionais de 

ensino, onde submetem seus alunos a métodos engessados, pouco flexíveis, 

repetitivos e monótonos. É preciso oferecer aos alunos uma aprendizagem inovadora, 

que os motivem e que não esteja, necessariamente, engessada a uma sala de aula 

presencial. Para Moran, as escolas não conectadas são escolas incompletas: 

Escolas não conectadas são escolas incompletas (mesmo 
quando didaticamente avançadas). Alunos sem acesso contínuo 
às redes digitais estão excluídos de uma parte importante da 
aprendizagem atual: do acesso à informação variada e 
disponível on-line, da pesquisa rápida em bases de dados, 
bibliotecas digitais, portais educacionais; da participação em 
comunidades de interesse, nos debates e publicações on-line, 
enfim, da variada oferta de serviços digitais. (MORAN, 2013, p. 
9-10). 
 

Contudo, se faz necessário ressaltar o desafio de orientar os alunos a 

selecionar, comparar e sintetizar o que é mais relevante, possibilitando um 

aprofundamento maior e a aquisição de um conhecimento significativo. Em se 

tratando de navegação, Moran (2005) considera que muitos alunos acabam se 

dispersando em função das inúmeras possibilidades, ponderando sobre o 

fundamental papel do professor.  

A utilização das redes sociais já faz parte do cotidiano das pessoas, pois essas 

se comunicam e atualizam-se constantemente, estando sempre conectados. Tal fato 

nos indica um cenário de possibilidades, pelo qual pode vir a proporcionar na 

educação ferramentas motivadoras na construção de saberes, no desenvolvimento 

de habilidades do trabalho em equipe, nas interações com o mundo. 

A partir de um contexto de adaptação às novas necessidades de aprendizagem 

através dos dispositivos das redes sociais, a noção de dispositivo de informação 
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refere-se a todo e qualquer mecanismo (técnico, social e simbólico) capaz de 

promover a relação, organizar a realidade e fornecer um instrumento para o 

pensamento (um texto, uma mensagem fotográfica, cinematográfica, um ambiente, 

uma prática). Como conjunto de elementos, intencionalmente, articulado, o dispositivo 

cria uma ordem, que produz significados, no interior do qual o sujeito opera.  

O dispositivo é, assim, um signo, mecanismo de intervenção sobre o real, que 

atua por meio de formas de organização estruturada, utilizando-se de recursos 

materiais, tecnológicos, simbólicos e relacionais, que atingem os comportamentos e 

condutas afetivas, cognitivas e comunicativas dos indivíduos (PIERUCCINI, 2004, p. 

43), cujo espaço, numa perspectiva crítica de compreensão do processo de busca do 

conhecimento, agrega diversos saberes cognitivos e socioemocionais, com um 

grande potencial para produzir interação social. 

Considerando o Comportamento Informacional e a sua inter-relação na 

Educação Básica e nos dispositivos das redes sociais, discutido no referencial teórico 

deste trabalho, estruturamos, a seguir, a metodologia de pesquisa. 
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3   METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

Esta seção refere-se à estrutura da metodologia da pesquisa, cujo tema 

corresponde ao comportamento informacional dos docentes do Colégio da Polícia 

Militar do Estado da Bahia. Procuramos evidenciar, no presente trabalho, o método 

de procedimento monográfico (estudo de caso ou caso ilustrativo), sendo o nível da 

pesquisa descritivo, assim como as técnicas e os instrumentos utilizados para a coleta 

de dados e informação do ambiente empírico. 

3.1 MÉTODO DE PROCEDIMENTO E NÍVEL DA PESQUISA 

 

O percurso utilizado para o desenvolvimento metodológico desta pesquisa 

divide-se em 4 etapas: a fundamentação teórica, o método de investigação adotado, 

o ambiente em que se realizou o estudo e os instrumentos de coleta e análise de 

dados.  

Para o desenvolvimento da seção em tela, utilizou-se o método de 

procedimento monográfico (estudo de caso). Segundo Yin (2002, p. 21), o método 

monográfico representa um esforço de pesquisa para a compreensão de fenômenos 

individuais, organizacionais, sociais e políticos e configura-se como uma “ferramenta 

metodológica” empregada nos trabalhos acadêmicos. O Estudo de Caso é uma 

investigação empírica de um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu 

contexto de vida real, em que toma-se como corpus da pesquisa a investigação dos 

docentes da escola em pauta.  

O nível de investigação é descritivo, que tem por objetivo descrever as 

características de uma população, de um fenômeno ou de uma experiência. Conforme 

Gil (2007), é uma análise em profundidade que visa descrever, classificar e interpretar 

o objeto estudado por meio de técnicas sistematizadas e rigorosas, que podem ir além 

da simples identificação de variáveis. 

A análise de dados adotada é de natureza qualitativa e quantitativa; a técnica 

e instrumento de pesquisa correspondem à estruturação de questionário eletrônico, 

que procurou contornar as estratégias de busca e seleção de informações dos 

docentes. Para melhor visualização, dividimos a análise de dados em duas fases 

distintas, sendo a primeira, a análise dos dados coletados, condizentes ao pré-teste e 

a segunda, a pesquisa propriamente dita. 
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 A pesquisa quantitativa foi utilizada com o intuito de mensurar alguns 

resultados obtidos por meio das questões objetivas do questionário, que foram 

tabulados por meio da ferramenta Google Formulário. Enquanto a qualitativa, 

objetivou compreender o fenômeno estudado que está relacionado à prática dos 

docentes do Ensino Médio no CPM, a partir dos dispositivos em redes sociais. 

A abordagem qualitativa foi utilizada para analisar os dados subjetivos das 

questões subjetivas dos questionários online, no Google Formulário, aplicados aos 

docentes. Segundo Gil (2010), para descrever as propriedades de uma população ou 

fenômeno temos de adotar características relacionadas à utilização de técnicas de 

coleta de dados padronizadas. 

3.2 UNIVERSO DA AMOSTRA 

 

Quanto ao universo da pesquisa, a população-alvo foi composta por docentes 

do Colégio da Polícia Militar da Bahia - Unidade Dendezeiros.  Não foram utilizadas 

subamostras, mas sim a totalidade dos sujeitos que responderam ao questionário da 

pesquisa. 

O CPM é uma escola de grande porte, militar, pública, tradicional, de ensino 

fundamental ao médio, atende a uma população de alunos de baixa renda, que, na 

sua maioria, são filhos de militares. Os docentes são, majoritariamente, civis 

concursados, com especialização em suas respectivas áreas de atuação.  

O que faz do CPM uma instituição importante para esta pesquisa é o fato de 

que embora com uma disciplina voltada pra educação militar, a sua pedagogia sempre 

esteve voltada para pesquisa de Iniciação Cientifica, em que os alunos participam de 

feiras de ciência, além de constar na sua matriz curricular, desde 2018, conforme o 

novo Ensino Médio, disciplinas do itinerário formativo, especificas de Iniciação 

Cientifica em todas as disciplinas. 

3.3 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS  

 

 Para a determinação da técnica de pesquisa foi utilizado o questionário 

eletrônico como instrumento de coleta de dados e informações, tendo como critério 

atender aos objetivos propostos para a elaboração desta pesquisa. Os questionários 

eletrônicos foram elaborados na ferramenta de formulário online do Google, que 
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permite construir modalidades de perguntas, facilitando aos informantes, dispersos 

geograficamente, responderem as pesquisas.  

Assim, elaborou-se um questionário, a partir das bases conceituais, com 

dezenove questões fechadas e uma aberta. As questões foram divididas em grupos, 

tais como: perfil dos docentes; as caracterizações conceituais relativas ao 

comportamento informacional; informação no processo de aprendizagem do professor 

para a elaboração do material didático; teoria pedagógica e fontes de informação. 

3.4 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Para subsidiar este estudo, objetivando avaliar as implicações do 

comportamento informacional dos docentes do Colégio da Polícia Militar da Bahia-

Brasil, no processo de ensino-aprendizagem, a partir dos dispositivos das redes 

sociais na educação, foram aplicadas estratégias de coleta de dados de acordo com 

o tipo de abordagem (qualitativa e quantitativa). A presente subseção está dividida em 

duas fases: 

3.4.1 Primeira Fase 

Nesta primeira fase, foram realizados o levantamento referencial e a coleta de 

dados e informações do ambiente empírico, conforme segue: a) pesquisa referencial; 

b) identificação das fontes que tratam dos assuntos da Ciência da Informação, 

Comportamento Informacional, Educação e Redes sociais e Metodologia, através de 

pesquisas em livros, artigos, dissertações e teses impressas e digitais, além dos Anais 

do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENACIB), Periódicos 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

Repositórios Institucionais, Periódicos em Ciência da Informação publicadas no Brasil 

(BRAPCI), buscador Google acadêmico (Scholar), dentre outros; c) identificação e 

caracterização dos docentes que compõem a pesquisa. 

Como aplicação de instrumento de pesquisa, estabelecemos um pré-teste para 

avaliar a inteligibilidade do questionário. Salientamos, entretanto, que a amostra 

constitui um público que não correspondeu à amostra da pesquisa aqui apresentada. 

Desta forma, buscou-se contatar alguns docentes que não fizessem parte do corpus 

de pesquisa, mas que tivessem características parecidas com o público-alvo. Com 

isso, o critério utilizado para a escolha dos docentes a serem pesquisados foi realizado 

considerando os critérios de pertencerem ao quadro de docentes da rede pública de 

ensino do Estado da Bahia. 
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Assim, o pré-teste foi realizado com vinte e um docentes de vinte e uma escolas 

do EM, da Educação Básica do Estado da Bahia. O grupo foi criado a partir do projeto 

Pacto pela Educação, no ano de 2015, e se manteve em contato por e-mail e pela 

rede social WhatsApp. Os questionários foram, em parte, encaminhados por e-mail e 

WhatsApp, com uma carta de apresentação, na qual foi disponibilizado o link do 

Google Formulário para acesso às questões. 

Após a aplicação do questionário, os docentes pesquisados apontaram as 

principais dúvidas quanto à instrução, pergunta e a consolidação do instrumento. 

3.4.1.1 Considerações do resultado do pré-teste 

 

 Dentre os principais achados deste estudo, na primeira fase do pré-teste 

evidenciou-se que grande parte dos professores têm acesso as redes sociais e as 

utilizam como ferramenta pedagógica, mas não conseguem ver nessa prática uma 

educação com qualidade, principalmente, por não sentirem segurança nas 

informações que são colocadas nesse ambiente. 

Assim, mediante as primeiras considerações da pesquisa, foi possível 

considerar que os impactos da utilização das redes sociais na educação apontam 

grandes obstáculos e desafios para os docentes, assim como para a sociedade do 

conhecimento e ainda, sob nenhuma hipótese, torna-se possível responder a todos 

os problemas. Não obstante, o momento exigiu reflexões e sugestões para ampliar 

conhecimentos acerca dessa temática. 

3.4.2 Segunda fase da pesquisa 

 

Nessa fase, foi aplicado o instrumento de pesquisa (o questionário), a partir das 

bases conceituais apresentadas na seção do referencial teórico e de acordo com a 

abordagem qualitativa e quantitativa da pesquisa. Gil (1999) define o questionário 

como técnica de investigação composta por questões apresentadas por escrito às 

pessoas, cujo objetivo visa coletar considerações, crenças, expectativas e situações 

vivenciadas. Desta forma, o questionário apresenta uma possibilidade de atingir um 

maior número de pessoas; possibilita a garantia do anonimato dos respondentes, e 

por outro lado, não demanda grandes investimentos para sua operacionalização. 
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Quadro 1 - Instrumentos de pesquisa adotados na metodologia 

 

OBJETIVO GERAL -Avaliar as implicações do uso dos dispositivos das redes sociais para 

as práticas de pesquisa orientada às atividades de iniciação científica dos docentes do 

Colégio Polícia Militar do Estado da Bahia, unidade Dendezeiros 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTRUMENTO DE 

PESQUISA 

TÉCNICA E ANÁLISE 

 a) Perfilar os docentes que 

adotam dispositivos das redes 

sociais nas práticas de pesquisa 

orientada às atividades de 

iniciação científica; 

 

Questionário eletrônico. 

 

Análise quantitativa e 

qualitativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

b) Mapear os projetos de 

iniciação científica ativos e as 

respectivas redes sociais 

utilizadas no processo de 

procura e recuperação da 

informação pelos docentes  

 

Questionário eletrônico 

aplicado aos docentes. 

 

Análise quantitativa e 

qualitativa. 

c) Descrever o comportamento 

informacional dos professores 

no processo de procura, 

recuperação e uso de conteúdos 

orientados às atividades da 

iniciação científica. 

 

Questionário   eletrônico 

aplicado aos docentes. 

 

Análise quantitativa e 

qualitativa. 

Fonte: autoral 

 

Considerando a seção orientada aos procedimentos metodológicos, a seção 

seguinte apresenta e discute os resultados da investigação em tela, além de recuperar 

determinadas autorias para contribuir com a discussão dos dados e informações 

recuperados do ambiente empírico. A proposta visa alcançar novas compreensões 

relativas às temáticas em pauta. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Nesta seção, procuramos analisar e discutir os resultados alcançados na 

pesquisa, com embasamento no referencial teórico desta investigação. Além de 

validar o questionário da pesquisa, os resultados também serviram de parâmetros 

para a pesquisa final. 

A população da pesquisa foi formada pelos docentes do Colégio da Polícia 

Militar da Bahia - Unidade Dendezeiros, das áreas de conhecimento do Ensino Médio, 

Humanas, Exatas, Ciências da Natureza e Linguagem. 

Desta forma, e, de acordo com os objetivos propostos, apresentamos os 

resultados da pesquisa. 

 

4.1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

 

Iniciamos delineando o nosso público-alvo, composto de sessenta e oito 

docentes do Ensino Médio, no CPM Dendezeiros, dos quais cinquenta e cinco 

responderam ao instrumento de pesquisa (doze docentes afastados não puderam 

responder), conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 2 - Quantidade por área dos docentes que participaram da pesquisa 

 

Área de 
Conhecimento 

Docentes que 
responderam 
à pesquisa 

Ciências 
Exatas 

09 

Ciências 
Humanas 

18 

Ciências da 
Linguagem 

16 

Ciências 
Natureza 

12 

Total 55 

 

Fonte: autoral 
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Segundo Wilson (1999), em seu modelo de comportamento informacional, 

argumenta que variáveis demográficas, como gênero e outros fatores, podem 

influenciar, de maneira decisiva, nas necessidades informacionais, na busca pela 

informação e em como os sujeitos fazem uso da variedade de fontes informacionais 

existentes. Assim, segue o que consideramos importante para perfilar os nossos 

entrevistados, com questões referentes ao perfil dos docentes que responderam ao 

questionário, numeradas de 01 à 06: maior escolaridade, sexo, área de atuação, 

idade, tempo atuação e vínculo CPM. 

  

Gráfico 1 - Percentual de maior escolaridade: dos docentes pesquisados 

 

 

Fonte: autoral 

 

Em relação aos dados de identificação, o gráfico 1 ilustra os resultados obtidos. 

A partir disso, observamos que a maioria dos docentes tem como maior escolaridade 

a especialização, (47,8%), seguido do mestrado (43,8%). Verificamos que esses 

resultados são compatíveis com o último Censo Escolar da Educação Básica 2020, 

que apresenta um crescimento no percentual de docentes com pós-graduação. No 

comparativo entre 2016 e 2020, houve um aumento de 34,6% para 43,4% no número 

de professores com pós-graduação e que pode estar relacionado à uma das metas 

do Plano Nacional de Educação (PNE), que visa a aumentar o percentual de 

professores com pós-graduação para 50%. 
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Gráfico 2 - Quanto à faixa etária docentes pesquisados 

 

Fonte: autoral 

Em relação à faixa etária, é importante observar a idade dos docentes em 

relação às habilidades com as TIC, pois, em vários contextos como nos 

 (redes sociais), buscam informações e novas formas de 

comunicação. Segundo resultado da pesquisa, a maioria dos docentes tem idade 

acima de 46 anos (73,9%). 

 

Gráfico 3 - Percentual quanto ao sexo

 

Fonte: autoral 

 

Quanto ao sexo dos que responderam ao questionário, na 

questão   de   gênero, verificou-se   que   a   grande   maioria   dos 
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docentes (68,2%) são do sexo feminino e (31,8%) são do sexo masculino. Em 

comparação com os dados da pesquisa do INEP, confirmamos que as mulheres ainda 

representam o maior número na educação básica, são (57,8%) do sexo feminino e 

(42,2%) do sexo masculino. 

 

  Gráfico 4 - Percentual quanto à área de atuação dos docentes 

 

Fonte: autoral 

 

Os dados obtidos, quanto à área de atuação dos docentes que responderam 

ao questionário, podemos identificar que a maior porcentagem de docentes se 

concentra nas áreas de Humanas (36,4%) e Linguagens (31,8%). Tal fato pode estar 

relacionado, de certa forma, à carência de professores na Educação básica nas áreas 

de Exatas e Ciências da Natureza. 

 

Gráfico 5 - Percentual quanto ao tempo de docência

 

Fonte: autoral 
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No que se refere ao percentual em relação ao tempo de docência, a maioria 

(73,9%) representa mais de 15 anos atuando em sala de aula. Nesse sentido, 

podemos observar que as mudanças que ocorreram, nas últimas décadas, na 

sociedade impactaram na relação educando-educador, o que explica a necessidade 

do docente em buscar ampliar sua formação. 

 

Gráfico 6 - Quanto ao vínculo com a docência no CPM

 

Fonte: autoral 

 

Quanto ao vínculo do docente com o CPM, a maioria é representada por civis 

(77,3%). No colégio militar, os docentes militares representam uma pequena 

porcentagem (18,2%), um dado relevante para a pesquisa se observarmos que até o 

ano de 2000 os militares representavam em torno de 90% do efetivo. Com as 

mudanças no ingresso de estudantes no COM para a seleção por sorteio, ocorreram 

significativas mudanças comportamentais e de aprendizagem no perfil dos estudantes 

e os militares, na sua maioria, oficiais cederam espaço para os civis e militares não 

oficiais, porém de formação menos tradicional que já incluíam na sua prática a 

aprendizagem pela pesquisa orientada. 

 

4.2 INFORMAÇÃO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DO DOCENTE EM 
RELAÇÃO AO USO DAS TICs 

 

Nesta segunda parte do questionário, foram realizadas perguntas de 07 à 09 

para saber sobre o processo de aprendizagem dos docentes, como também sobre o 
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uso das TICs. Quanto à informação no processo de aprendizagem do docente e em 

relação ao uso das TICs, podemos concluir que a visão do professor pesquisador 

tem afinidade aos novos conhecimentos, com domínio quanto ao uso das TICs, que, 

eventualmente, fazem uso, sem dificuldades para acesso. 

Moran (2005, p. 12) afirma que a apropriação das tecnologias pelas escolas 

passa por três etapas: 

[...] Na primeira, as tecnologias são utilizadas para melhorar o que já se vinha 
fazendo (melhorar o desempenho e a gestão, automatizar processos, diminuir 
custos). Na segunda etapa, a escola insere parcialmente as tecnologias no 
projeto educacional. [...] desenvolve alguns projetos, há atividades no 
laboratório de informática, mas mantém intocados estrutura de aulas, 
disciplinas e horários. Na terceira, que começa atualmente, como o 
amadurecimento de sua implantação e o avanço da integração das 
tecnologias, as universidades e escolas repensam seu projeto pedagógico, 
seu plano estratégico, e introduzem mudanças significativas [...]. 

 

Podemos enfatizar o uso das TICs na educação e o seu respectivo poder 

transformador no processo ensino-aprendizagem, enfatizando a construção do 

conhecimento e como o docente utiliza esses recursos para uma educação diferente 

da conhecida na sala de aula tradicional. 

 

Gráfico 7 - Quanto à concepção do professor pesquisador 

 

Fonte: autoral 

 

Quanto à esta questão, em que colocamos conceitos das concepções do 

professor pesquisador, (65,2%) sinalizaram que são os que pesquisam novos 

conhecimentos orientados à docência, sendo confirmado pelos dados do gráfico 1 

desta pesquisa e do INEP, que sinaliza que os docentes têm buscado mais 

especializações nas últimas décadas. 
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Para Demo (2001, p. 16), “educar é, sobretudo, motivar a criatividade do próprio 

educando, para que surja o novo mestre, jamais o discípulo, a atitude de pesquisa é 

parte intrínseca”. Ainda, o autor acrescenta que:  

[...] o professor é na essência, pesquisador, ou seja, profissional da 
reconstrução do conhecimento, tanto no horizonte da pesquisa como 
princípio científico, quanto sobretudo no da pesquisa como princípio 
educativo. (DEMO, 2001, p. 16) 
 

Assim, o docente deverá inovar a sua didática, trabalhando no sentido de     

relacionar teoria e prática para uma aprendizagem significativa. 

 

Gráfico 8 - Percentual quanto ao uso das TICs 

 

Fonte: autoral 

 

Nesse resultado, em que a maioria dos docentes (50%) respondeu que, 

eventualmente, utilizam as TICs e (45%) sempre as utilizam, observamos que, embora 

uma maioria tenha se adaptado à esta realidade, em comparação aos que 

eventualmente utilizam, o CPM não comporta uma estrutura voltada para o uso das 

TICs, e isso se evidencia pela falta de conexão, poucos retroprojetores, notebooks, 

que, na maioria das vezes, são de uso particular dos docentes. 
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Gráfico 9 - Percentual quanto ao grau de dificuldade para desenvolver atividades aliadas 
as TICs 

 

Fonte: autoral 

 

Quanto ao grau de dificuldade, os resultados revelam que (34,8%) possui 

nenhuma dificuldade, (26,1 %) tem pouca dificuldade e (30,4%) possui regular 

dificuldade. Se compararmos esses dados aos que não têm dificuldade (8,7%), 

podemos afirmar que as TICs já foram incorporadas ao cotidiano dos docentes. 

 

4.3   COMPORTAMENTO INFORMACIONAL E AS REDES SOCIAIS NO 
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. 

 

Na terceira parte do questionário, as questões de 10 à 19 estão relacionadas 

ao comportamento informacional no processo ensino-aprendizagem. A partir dos 

dispositivos das redes sociais, obteve-se os seguintes dados. 

Em relação ao Comportamento Informacional e acesso as redes sociais no 

processo ensino-aprendizagem, o dispositivo WhatsApp é o mais utilizado, com uma 

maior porcentagem, sendo que, eventualmente, os docentes precisaram de apoio 

para acesso e envio. A maioria considera o uso das redes inovador e não sentiram 

dificuldades para se adaptar à essa proposta. Boa parte dos docentes considera a 

responsabilidade e o compromisso indispensáveis para o uso dessa ferramenta, 

tendo em vista que possui um grande volume de informações. 

Para Marteleto (2001), “a rede social passa a representar um conjunto de 

participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses 

compartilhados”. Nesse sentido, as redes sociais, em ambientes virtuais, possibilitam 
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a criação de grupos que interagem por interesses comuns. Além disso, Tomaél (2005) 

destaca que a informação e o conhecimento são os elementos propulsores das redes 

sociais, pois são estes que as movimentam e as alimentam. Com isso, mediante o 

uso da informação que circula nas redes, o estado existente modifica-se e expande o 

conhecimento que irá fortalecer o fluxo da informação e respaldar os processos 

individuais e coletivos, frutos da interação entre os usuários. 

 

Gráfico 10 - Percentual quanto ao acesso as redes sociais 

 

Fonte: autoral 

 

Na questão 10, com (73,9 %) o dispositivo WhatsApp é o mais utilizado, devido 

ao fato de ser um meio de comunicação instantânea, através dos smartphones, que 

facilita o uso dessas tecnologias. Considera-se válido que as instituições de ensino 

explorem a integração do uso dos dispositivos móveis em sala de aula para as práticas 

de ensino e aprendizagem, desde que sejam utilizados com responsabilidade. 
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Gráfico 11 - Percentual quanto à utilização dos dispositivos em redes sociais para envio de 
material pedagógico 

 

Fonte: autoral 

 

Quanto ao percentual da utilização dos dispositivos em redes sociais para envio 

de material pedagógico, a maioria (57,1%) utiliza um número bastante expressivo, que 

pode estar relacionado ao uso de maior incidência do WhatsApp, reiterando, assim, a 

facilidade do uso das TICs como ferramenta pedagógica pelos docentes. Segundo 

Marteleto (2013), hoje, o trabalho informal em rede é uma forma de organização 

humana presente na nossa vida cotidiana e nos mais diferentes níveis de estruturas 

das instituições modernas. 

 
Gráfico 12 - Percentual de quais estratégias são utilizadas na pesquisa pelas redes sociais 

 

 

Fonte: autoral 
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Quanto às estratégias de busca de informações pelas redes sociais, (47,8 %) 

sempre pesquisa através das redes sociais, o que sugere que, embora muito utilizada 

por grande parcela de docentes, mais da metade ainda não vê nas redes sociais uma 

importante estratégia de busca de informações para prática pedagógica. Assim, 

acreditamos que, embora ofereçam um amplo espaço de interações e um amplo 

ambiente para a busca de conteúdo, ainda não existe confiança por parte dos 

docentes. 

 
  
Gráfico 13 - Percentual da necessidade de orientação na busca de dados ou informações, 

a partir dos dispositivos das redes sociais 

 

Fonte: autoral 

 

Em relação ao percentual de eventualmente, (52,2%) dos docentes precisarem 

de orientação na busca de dados ou informações, a partir dos dispositivos das redes 

sociais, percebe-se que, embora familiarizado com os dispositivos das redes, uma 

grande parcela, geralmente, necessita de apoio (30,6%) para a pesquisa de 

conteúdo.  
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Gráfico 14 - Percentual quanto à visualização pós- envio das mensagens em dispositivos 
em redes sociais, geralmente dos discentes 

 

 

Fonte: autoral 

 

Quanto ao percentual da visualização pós- envio das mensagens nos 

dispositivos em redes sociais, (74,3%) visualizam. Esse dado demonstra que existe 

uma ação positiva, sendo que os demais podem estar relacionados à falta de 

conexão nas residências dos discentes. 

 

Gráfico 15 - Percentual quanto as respostas pós envio das atividades em redes sociais 

 

Fonte: autoral 

 

Sobre o percentual de (82,6%) quanto as respostas pós envio das atividades 

em redes sociais, torna-se significativo, haja vista que uma rápida resposta facilita a 

comunicação entre docente e discente. 
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Gráfico 16 - Percentual quanto à consideração da utilização das redes sociais na 
construção do trabalho docente 

 

Fonte: autoral 

 

O percentual quanto à utilização das redes sociais na construção do trabalho 

docente (68,7%) considera uma ação inovadora, pois, um professor conectado pode 

criar discussões de temas variados, postagens de textos, interagir com outros e 

elaborar ideias que possam estimular trabalhos educativos com seus alunos, 

disseminando oportunidades de conhecimento.  

 

Gráfico 17 – Percentual de acordo com as dificuldades para se adaptar à esta nova 
proposta de produção do conhecimento no uso das redes sociais 

 

 

Fonte: autoral 

 

 Quanto às dificuldades para se adaptar à esta nova proposta de produção do 

conhecimento no uso das redes sociais, (34,3%) demonstram eventuais dificuldades 
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ao se adaptar à essa nova proposta. Tal dificuldade pode vir da falta de formação 

dos docentes e de uma visão ainda tradicional da educação por ser uma escola 

militar.  

De acordo com Moran (2005, p.10), “Podemos aprender estando juntos 

fisicamente e também conectados, podemos aprender no mesmo tempo e ritmo ou 

em tempos, ritmos e formas diferentes”. Isto é, podemos dizer que uma escola sem o 

acesso à uma rede de conexão, de certa forma, está excluída de uma parte 

significativa da aprendizagem na atualidade, como o acesso à informação variada e 

à pesquisa rápida em bases de dados, bibliotecas digitais, portais educacionais. 

 
 

Gráfico 18 - Percentual quanto à responsabilidade e o compromisso, indispensáveis para o 
uso das redes sociais na educação 

 

 

Fonte: autoral 

 

Na questão sobre a responsabilidade e o compromisso indispensáveis para o 

uso das redes sociais (65,2%) dos docentes entendem que são fatores 

indispensáveis, o que nos leva a crer no seu potencial enquanto alternativa 

pedagógica na construção do conhecimento.  

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Gráfico 19 – Quanto ao excesso de informações nos dispositivos em redes sociais e à 
interferência no processo ensino-aprendizagem 

 

 

Fonte: autoral 

 

Quanto ao excesso de informações nos dispositivos em redes sociais, de 

(87%) dos docentes responderam que, geralmente, interfere no processo ensino-

aprendizagem. Nesse sentido, podemos refletir sobre a quantidade de conteúdos 

que são depositados de acesso livre e que, na maioria das vezes, sem biblioteca, 

bibliotecários e sem formação apropriada, os discentes se deparam com dúvidas e 

incertezas quanto ao que pode ser útil na sua pesquisa. Para Martinez-Silveira e 

Oddone (2007), as necessidades de informações, geralmente, surgem de condições 

referentes às atividades profissionais de cada sujeito, entretanto, as condições podem 

ser motivadas por diversos elementos, como a profissão, especialização, idade e 

localização. 

A questão 20 apresenta-se de forma aberta e questiona as mudanças na 

sociedade a partir do séc. XXI, como a explosão informacional digital, Fake News, 

desinformação, entre outros. Sendo a seguinte pergunta: “Podemos afirmar que o 

docente está preparado para uso e buscas informacionais nos dispositivos em Redes 

Sociais?” 

Assim, obtiveram-se os seguintes dados, em que (66%) dos docentes 

responderam não estar preparados, como apresentaremos a seguir, a partir de alguns 

relatos:  

 

“- Ainda não. Há a necessidade de orientação aos discentes, por parte dos 
docentes, ao que se refere a busca de informações nas redes sociais.” 
 
“- Estamos longe dessa preparação” 
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“- Os docentes na maioria das vezes, sente algum tipo de dificuldade para 
o uso de dispositivos digitais, em virtude da falta de conhecimento em 
alguma plataforma digital”. 
 
“- Não, porque uma parcela significativa dos docentes ainda não utiliza de 
maneira habitual como ferramenta de trabalho”. 
 
“- Eu penso que os docentes ainda não estão preparados para o uso das 
redes sociais na sua prática pedagógica, uma vez que muitos não 
apresentam familiaridade com as ferramentas presentes nas redes sociais, 
além de terem pouco tempo, diante da grande demanda de trabalho, de 
alimentar as redes sociais com boas discussões.” 
 
“- Há aqueles também que têm receio de que os estudantes tenham acesso 
a informações pessoais como por exemplo o número de telefone e e-mail.” 
 
“- Estamos em constante preparação, a velocidade digital, às vezes, nos 
atropela”. 
 
“- Os docentes que buscam se atualizar, sim estão! Busco a inserção das 
redes sociais pois acredito nelas como um elemento motivador para os 
alunos e potencializador para o ensino!” 
 
“- Nem todos estão aptos e dispostos a utilizarem as TICs, Só preciso que 
o docente não fique na espera do governo a capacitação, visto que a 
transformação da busca do conhecimento deve partir do docente, ou então 
vai ficar obsoleto.” 
 
“- Acredito que a maioria dos professores estão preparados para o uso e a 
busca de informações nos dispositivos em redes sociais, pois os 
professores, por terem a responsabilidade de ensinar os conteúdos, 
desenvolvem o senso crítico quanto as informações, geralmente não se 
limitando a uma fonte.” 
  
“- Sim... Os docentes sempre estão buscando novos desafios em todas as 
fases do mundo moderno, inclusive ao novo cenário da informação digital.” 
 
“- Não, falta preparação e sem estrutura nas bibliotecas, assim como acesso 
a uma rede de conexão.” 
 
“- Não. É necessário averiguar o site que está trabalhando.” 
 
“- No início não, mas atualmente uma grande parte dos docentes já se 
encontram mais familiarizados com o digital. Embora ainda muitos com 
dificuldade e apresentando grande resistência.”  
 

Embora os docentes afirmem utilizar os dispositivos das redes sociais e 

reconheçam o seu potencial motivador e inovador no processo de ensino 

aprendizagem, podemos perceber muita insegurança em relação ao excesso de 

informações ou conteúdos que são depositados nos espaços digitais, a maioria se 

sente despreparada pra lidar com essas questões. 

A presente questão, ainda com base em diversos relatos dos docentes, 

demonstra uma tendência da busca de uma formação adequada: ou pela necessidade 

de se adequar às mudanças que essa tecnologia trouxe para o contexto educacional 



57 
 

ou ter acesso às estruturas adequadas para esse fim na escola, ou simplesmente 

estar bem informado e, sobretudo, saber acessar, analisar, interpretar, criticar e 

questionar qualquer tipo de informação. 

Assim, algumas falas dos docentes confirmam a necessidade e 

responsabilidade no uso das informações depositadas em dispositivos das redes 

sociais, podendo contribuir para o desenvolvimento de novas metodologias de ensinar 

e de aprender, propiciando, assim, a formação de um sujeito capaz de atuar em uma 

sociedade em rede. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa objetivou avaliar as implicações das redes sociais no 

Comportamento Informacional dos docentes, do Colégio da Polícia Militar da Bahia - 

Brasil (CPM), a partir dos dispositivos das redes sociais.  

No contexto educacional, em que o estudo foi realizado, verificou-se que o fluxo 

informacional circula e adentra os muros da escola, por diversos meios de 

comunicação, o que tem modificado o comportamento dos docentes em relação à sua 

prática pedagógica, a exemplo do grande número de docentes com nível de 

especialização e domínio no uso das TICs. No instrumento de pesquisa, a questão 20 

nos trouxe alguns relatos importantes que revelam preocupação e responsabilidade 

sobre a questão e também alguns obstáculos em relação à prática da busca e uso da 

informação. 

Percebemos, assim, a necessidade de um maior entendimento acerca do 

Comportamento Informacional dos docentes em relação à pesquisa no processo 

ensino-aprendizagem, através das redes sociais. A partir da coleta de dados, buscou-

se perfilar os docentes que adotam dispositivos das redes sociais para ampliar os 

processos de habilidades para a pesquisa na instituição analisada e constatamos que, 

eventualmente, os docentes utilizam as TICs. 

Embora, o processo de busca e o uso da informação na educação básica se 

constituem como uma prática muito importante de aprendizagem, todo o processo que 

decorre da busca através de fontes de informação para se chegar a um conhecimento 

de valor, no cotidiano, gera insegurança e incertezas pelos docentes, o que é possível 

verificar, através de algumas falas, apresentadas anteriormente.  

Quando buscamos mapear os projetos de Iniciação Científica ativos e as 

respectivas redes sociais utilizadas no processo de procura e recuperação da 

informação pelos docentes, o período foi de intensas mudanças provocadas pelo 

Novo Ensino Médio, aliados à pandemia da Covid-19, portanto, não foi encontrado 

nenhum projeto ativo, sendo o WhatsApp um grande aliado em todo processo de 

comunicação nesse período.  

A utilização das redes sociais pode facilitar para os docentes a motivação pelas 

possibilidades de inovação da pesquisa que oferece inesgotáveis possibilidades 

criativas, através dos meios de comunicação da informação, a tecnologia é uma fonte 
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aliada para o desenvolvimento da sua prática pedagógica, mas verificamos que 

existem desvantagens que estão relacionadas à confiabilidade, credibilidade e 

completude das fontes para elaboração das atividades pedagógicas e que cabe aos 

docentes a tarefa de analisar e verificar a veracidade, credibilidade das informações, 

autoria, datas e fazer uso de sites confiáveis para que não se tornem propagadores e 

não compartilhem informações equivocadas ou incorretas. 

Buscou-se ainda descrever mecanismos do comportamento informacional dos 

professores no processo de procura, recuperação e uso de conteúdos orientados às 

atividades da iniciação científica. Constatamos que nenhuma das inovações 

pedagógicas será capaz de promover reais transformações na realidade se 

desconsiderarmos o desenvolvimento do ser humano em suas dimensões intelectual, 

emotiva, física, espiritual e social como fim desse processo.  

Constatamos, ainda, que os docentes interiorizam todo o processo de 

desvalorização do ensino, mas não deixam que afetem sua prática e uma grande 

motivação pra fazer parte dessas mudanças rápidas e avassaladoras da informação 

que reverberam na educação e algumas falas que fundamentam esse processo ainda 

na questão 20:  

“- Acredito que a maioria dos professores estão preparados para o uso e a 

busca de informações nos dispositivos em redes sociais, pois os professores, 

por terem a responsabilidade de ensinar os conteúdos, desenvolvem o senso 

crítico quanto as informações, geralmente não se limitando a uma fonte. Os 

docentes sempre estão buscando novos desafios em todas as fases do 

mundo moderno, inclusive ao novo cenário da informação digital.” 

 

Para concluirmos a presente pesquisa, principalmente pela sua relevância, 

coube-nos propor que mais estudos sejam desenvolvidos por investigadores 

interessados na temática proposta acerca do Comportamento Informacional e os 

aspectos que influenciam a busca e o uso da informação através dos dispositivos das 

redes sociais; e que sejam desenvolvidas devido à incipiência de pesquisas que 

abordem esses tópicos no âmbito da Ciência da Informação. 
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APÊNDICE A - Solicitação pesquisa pré-teste 

 

Aos 

Docentes da Secretaria Educação do Estado da Bahia 

Atte.: Grupo de docentes Pacto pela Educação 

 

Salvador, 20 de maio de 2021 

 

Caros colegas, procuro coletar, a partir do presente questionário eletrônico, dados 

e informações relativas ao comportamento informacionais dos docentes da 

educação básica, na Bahia. O objetivo geral consiste em avaliar as implicações 

do comportamento informacional dos docentes no desenvolvimento de 

práticas pesquisa. 

Assim, solicitamos, gentilmente, que o questionário seja respondido por todos os 

docentes envolvidos no referido procedimento. As informações obtidas pelo 

presente instrumento de coleta de dados serão utilizadas, exclusivamente, para a 

conclusão das pesquisas de mestrado em Ciência da Informação do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFBA, intitulada O comportamento 

informacional na iniciação cientifica: uma análise das práticas da pesquisa 

orientada pelos docentes no ensino básico e público, na Bahia, a partir dos 

dispositivos das redes sociais. Asseguro o sigilo absoluto das informações obtidas 

no questionário, assim como a orientação específica ao desenvolvimento da 

investigação. 

 

Atenciosamente, 

 

Orientador José Carlos Sales dos santos 

Prof.ª Doutor do Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação (ICI) da 

UFBA.  

Mestranda Teotonilia Maria Batista da Silva 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

Instituto de Ciência da Informação Universidade Federal da Bahia. 
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APÊNDICE B - Questionário aos docentes 

 

1.Informe a sua maior escolaridade * 

a) Graduação 

b) Especialização 

c) Mestrado 

d) Doutorado 

e) Pós-doutorado 

 

2.Sua faixa etária: 

a) Até 30 anos 

b) De 31 a 35 anos 

c) De 36 a 40 anos 

d) De 41 a 45 anos 

e) Acima de 46 anos 

 

3.Sexo do docente: 

a) Masculino 

b) Feminino 

c) Outro_____________ 

 

4.Qual área de atuação do docente: 

a) Humanas 

b) Linguagem 

c) Exatas 

d) Ciências Natureza 

e) Opção 5 

 

5.Informe o seu tempo de docência: 

a) Até 1 ano 

b) Entre 1 e 5 anos 

c) Entre 5 e 10 anos 

d) Entre 10 e 15 anos 
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e) Até Mais de 15 anos 

 

6.Seu vínculo na docência 

a) Reda 

b) Civil 

c) Militar 

d) Estagiário 

e) Outro 

 

7.Qual a concepção que você tem em relação ao termo ‘professor pesquisador? 

a) Pesquisa novos conhecimentos orientados à docência 

b) Apresentar uma experiência prática sobre os mecanismos de ensino e 

aprendizagem 

c) Ter consciência sobre problemas recorrentes em sala de aula. 

d) Uma pessoa capaz de utilizar mecanismos satisfatórios de coleta de dados 

 

8.Você costuma utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), 

a) Sempre utilizo as TICS para elaboração das atividades pedagógicas 

b) Eventualmente utilizo as TICs para elaboração das atividades pedagógicas 

c) Pouco utilizo a TICs para elaboração das atividades pedagógicas 

d) Nunca utilizo as TICs para elaboração das atividades pedagógicas 

 

9. Qual o grau de dificuldade que você tem, para desenvolver atividades 

pedagógicas aliada às TICs na sua disciplina? 

a) Nenhuma dificuldade para desenvolver atividades pedagógicas aliada às TICs na 

sua disciplina? 

b) Pouca dificuldade para desenvolver atividades pedagógicas aliada às TICs na sua 

disciplina? 

c) Regular dificuldade para desenvolver atividades pedagógicas aliada às TICs na 

sua disciplina? 

d) Muita dificuldade para desenvolver atividades pedagógicas aliada às TICs na sua 

disciplina 
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10.Considerando que você possui acesso as redes sociais, quais são os 

dispositivos mais utilizados por você? Assinale a rede social preponderante: 

a) YouTube 

b) Facebook 

c) Instagram 

d) WhatsApp 

e) Outra 

 

11.Você utiliza os dispositivos em redes socias para envio de material pedagógico: 

a) Sempre utiliza os dispositivos em redes socias para envio de material pedagógico 

b) Eventualmente utilizo os dispositivos em redes socias para envio de material 

pedagógico 

c) Pouco utilizo os dispositivos em redes socias para envio de material pedagógico 

d) Nunca utilizo os dispositivos em redes socias para envio de material pedagógico 

 

12. Em relação as estratégias de busca de informações pelas redes sociais você: 

a) Sempre preciso de orientação na busca de dados ou informações. a partir dos 

dispositivos das redes sociais 

b) Geralmente preciso de orientação na busca de dados ou informações. a partir dos 

dispositivos das redes sociais 

c) Eventualmente preciso de orientação na busca de dados ou informações. a partir 

dos dispositivos das redes sociais 

d) Nunca precisei de orientação na busca de dados ou informações. a partir dos 

dispositivos das redes sociais 

 

14.-Quanto a visualização pós- envio das mensagens em dispositivos em redes 

sociais, geralmente os discentes: 

a) Todos os discentes visualizam as mensagens em dispositivos em redes sociais 

b) A maioria os discentes visualizam as mensagens em dispositivos em redes 

sociais 

c) Poucos os discentes visualizam as mensagens em dispositivos em redes sociais 

d) Nunca os discentes visualizam as mensagens em dispositivos em redes sociais 
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15- Quanto as respostas pós envio das atividades em redes sociais, geralmente os 

discentes 

a) Todos respondem as atividades enviada em redes 

b) A maioria responde as atividades enviada em redes sociais 

c) Poucos respondem as atividades enviada em redes sociais 

d) Nunca respondem as atividades enviada em redes sociais 

 

16- Como você considera a utilização das redes socias na construção do trabalho 

docente: 

a) Eficiente a utilização das redes socias na construção do trabalho docente 

b) Inovadora a utilização das redes sócias na construção do trabalho docente 

c) Eficaz a utilização das redes socias na construção do trabalho docente: 

d) Motivadora a utilização das redes socias na construção do trabalho docente 

 

17-Você sentiu dificuldades para adaptar-se a esta nova proposta de produção do 

conhecimento no uso das redes sociais? 

a) Nenhuma dificuldade para adaptar-se a esta nova proposta de produção do 

conhecimento no uso das redes sociais 

b) Pouca dificuldade para adaptar-se a esta nova proposta de produção do 

conhecimento no uso das redes sociais 

c) Eventuais dificuldades para adaptar-se a esta nova proposta de produção do 

conhecimento no uso das redes sociais 

d) Muita dificuldade para adaptar-se a esta nova proposta de produção do 

conhecimento no uso das redes sociais 

 

18-Sobre a responsabilidade e o compromisso, indispensáveis para o uso das 

redes sociais na educação, você: 

a) Sempre considero a responsabilidade e o compromisso indispensáveis para o uso 

das redes sociais na educação 

b) Geralmente considero a responsabilidade e o compromisso indispensáveis para o 

uso das redes sociais na educação 

c) Eventualmente considero a responsabilidade e o compromisso indispensáveis 

para o uso das redes sociais na educação 
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d) Nunca considero a responsabilidade e o compromisso indispensáveis para o uso 

das redes sociais na educação 

 

19-O excesso de informações nos dispositivos em redes sociais de alguma forma 

interfere no processo ensino- aprendizagem? 

a) Sempre interferiu 

b) Geralmente interfere 

c) Eventualmente interfere 

d) Nunca interfere 

 

20-Diante de um cenário de crescente mudanças na sociedade no séc. XXI, como; 

explosão informacional digital, fake News, desinformação, entre outros! Podemos 

afirmar que o docente está preparado para uso e busca informacionais nos 

dispositivos em Redes Sociais? 
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APÊNDICE C - Solicitação pesquisa aos docentes CPM 

 

A  

Direção do Colégio da Polícia Militar da Bahia  

Aos docentes do Ensino Médio 

 

 

 

Salvador, 24 de novembro de 2021 

 

Caro diretor desta Instituição e colegas, procuro coletar, a partir do presente 

questionário eletrônico, dados e informações relativas ao comportamento 

informacionais dos docentes da educação básica, na Bahia. O objetivo geral 

consiste em avaliar as implicações do comportamento informacional dos 

docentes no desenvolvimento de práticas pesquisa. 

Assim, solicitamos, gentilmente, que o questionário seja respondido por todos 

os docentes envolvidos no referido procedimento. As informações obtidas pelo 

presente instrumento de coleta de dados serão utilizadas, exclusivamente, para a 

conclusão das pesquisas de mestrado em Ciência da Informação do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFBA, intitulada O comportamento 

informacional na iniciação cientifica: uma análise das práticas da pesquisa orientada 

pelos docentes no ensino básico e público, na Bahia, a partir dos dispositivos das 

redes sociais. Asseguro o sigilo absoluto das informações obtidas no questionário, 

assim como a orientação específica ao desenvolvimento da investigação. 

 

Atenciosamente, 

 

Orientador José Carlos Sales dos santos 

Prof.ª Doutor do Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação                      

(ICI) da UFBA.  

Mestranda Teotonilia Maria Batista da Silva 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

Instituto de Ciência da Informação Universidade Federal da Bahia 


